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60 LUQSA

São soluções NPK de reação neutra. Apresentam-se fi ltradas. Podem ser aplicadas com qualquer sistema de rega, mas devido à sua peculiar 
formulação recomenda-se a aplicação por injeção no solo, sistemas tipo “pivot”, ou em fertirrigação com águas que não possam provocar 
a formação de precipitados.

CARATERÍSTICAS
- pH neutro 5,0-7,0.
- Densidade média 1,2-1,4.
- Não misturar com produtos ácidos nem com produtos que contenham cálcio ou magnésio.
- Permitem a adição de produtos corretores diretamente ao tanque antes da aplicação (LUQSAFER, LUQSAZINC-8, etc.).

DOSE DE APLICAÇÃO
Uma vez que a aplicação normal destes adubos é por injeção direta, as dose variarão em função da cultura, da produção, da idade, do vigor, 
etc., recomendando-se o fracionamento das doses obtidas em 3 ou 5 aplicações distribuídas ao longo do ciclo da cultura.
As doses recomendadas são indicativas e servem de base para uma correta fertilização. No entanto, devido aos inúmeros 
fatores que podem intervir, é recomendável consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
É recomendável armazenar o produto em local seco e protegido de temperaturas inferiores a 0 ºC e utilizar tanques de aço inoxidável 
(AISI 316), de poliéster reforçado com fi bra de vidro, de polietileno ou de polipropileno. Deve-se evitar também o contacto do produto com 
superfícies metálicas que não sejam de aço inoxidável, bem como a utilização de tubagens, bombas e outros equipamentos fabricados com 
materiais de plástico, aço inoxidável, PVC, poliéster, polietileno ou polipropileno.

GRADUAÇÕES

PRODUTO
AZOTO (N) PENTÓXIDO DE 

FÓSFORO 
(P2O5)

ÓXIDO DE 
POTÁSSIO

(K2O)AMONIACAL NÍTRICO UREICO TOTAL

FERTILUQ N. 2-4-12 1,0% p/p - 1,0% p/p 2% p/p 4% p/p 12% p/p

FERTILUQ N. 4-4-10 1,0% p/p - 3,0% p/p 4% p/p 4% p/p 10% p/p

FERTILUQ N. 8-4-10 1,4% p/p - 6,6% p/p 8% p/p 4% p/p 10% p/p

FERTILUQ N. 10-6-6 1,7% p/p - 8,3% p/p 10% p/p 6% p/p 6% p/p

FERTILUQ N. 10-6-10 1,7% p/p - 8,3% p/p 10% p/p 6% p/p 10% p/p

A LUQSA pode atender qualquer necessidade de graduação, sem mais limitações que as resultantes da incompatibilidade 
química dos seus componentes.
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